
Lahden kaupungin yksinyrittäjien ja 
mikroyritysten yrityspalveluseteli





Kampanja toteutetaan kahdessa valitussa kanavassa. Vaihtoehdot:
(Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn, ohjelmallinen ostaminen).

Kampanjointi tehdään joko yhdellä tai kahdella eri mainosmuodolla, noin 3–6 viikon jaksossa.

www.asiakas.fi Seuranta Google 
Analytics tai 

kanavien omien 
pikselien kautta

Kampanjointi 

4–8 vk



Asiakkaan briiffin ja yhteisen 1 tunnin
mittaisen suunnittelupalaverin pohjalta
toteutamme asiakkaalle avaimet 
käteen -kampanjan valitussa kanavassa 
(kesto 4-8 viikkoa).

Kaikki materiaalit hyväksytetään 
asiakkaalla ennen kampanjoinnin 
aloitusta 

Mainonnan suunnittelu pitää sisällään:

- Suunnittelupalaveri

- Kanavavalinnat

- Kohderyhmäsuunnittelu

- Mainosmateriaalien suunnittelu ja 
totuteutus

- Analytiikan ja mittarien suunnittelu

Toteutus:

Toteutus tarkoittaa varsinaisen 
kampanjan tekemistä valituissa 
kanavissa, kampanjan seurantaa ja 
optimointia kampanjan aikana.

- Tarvittaessa mainostilin luominen 

- Analytiikan 
asentaminen/ohjeistaminen (niiltä 
osin kun Kuuki ei voi tehdä)

- Kampanjan rakentaminen valitun 
kanavan mainoshallintaan

- Mainonnan käynnistäminen

- Mainonnan seuranta ja muutokset
tarvittaessa

- Mainonnan väliraportti

Raportointi

Kampanjan lopuksi teemme laajan 
raportin. Raportti pitää sisällään 
normaalien lukujen lisäksi sanallisen 
analyysin kampanjasta, pitäen sisällään 
kehitysehdotukset jatkoa varten.

Yleistä

Kampanjoiden mediabudjetti yhteensä 
1 000 €. Mediabudjetti voidaan 
allokoida kampanjoiden tulosten 
perusteella. Lähtökohtaisesti budjetti 
jaetaan 50/50 kanavien kesken.



Kuuki teki hakusanamainontaa Autosalvan brändeistä ja uusista automalleista

Kuukissa on tehty uusien automallien lanseerauskampanjoita ja 
brändimainontaa sekä Google Adsin hakusana- että bannerimainonnalla. 
Kuuki on myös auttanut optimoimaan verkkosivuja uudistusprojektin 
yhteydessä.

Tulokset – asiakasymmärrys on kasvanut
Taru Hirvonen,

Markkinointipäällikkö, 
Autosalpa

”Googlen palvelut ja 
mainostyökalut muuttuvat 
nopealla syklillä, mutta 
Kuukissa on osaaminen ja 
asiantuntemus ajan tasalla.”

Kuukin tekemien toimenpiteiden ansiosta Google Adsin hakusanamainonnan kustannustehokkuus ja 
tulokset ovat parantuneet yhteistyön aikana. Kuukin jatkuvan kehitystyön myötä myös turhat mainosnäytöt 
ovat vähentyneet ja mainonnan kautta tulleen sivuliikenteen konversioprosentti on noussut.

Optimointityön tuloksista kertovat muun muassa mainonnan kattavuuden nousu yhdessä keskimääräisen 
klikkihinnan (CPC) laskun ja korkeamman klikkiprosentin (CTR) kanssa.
Mainonnassa siirryimme esimerkiksi merkkikohtaiseen mainosbudjettiryhmittelyyn ja brändimainonta 
eriytettiin omaksi mainosryhmäkseen. Yhteistyö Kuukin kanssa on auttanut hyödyntämään digitaalista tietoa 
asiakaskäyttäytymisestä muissakin mediakanavissa.

Yhteistyön eteneminen

”Kuukissa on arvostamaani asiantuntemusta ja toimialaymmärrystä. Googlen palvelut ja mainostyökalut 
muuttuvat nopealla syklillä, mutta Kuukissa on osaaminen ja asiantuntemus ajan tasalla. Kuukissa pystytään 
myös todella nopeisiin kampanjoihin, sillä autoalalla kampanjat tulevat parin päivän varoitusajalla. Kuukissa 
otetaan aina koppi töistä ja joustetaan tarpeen vaatiessa projektien aikataulujen kanssa. Pidän myös siitä, 
että Kuukista tulee ehdotuksia erilaisista uusista digitaalisen puolen mahdollisuuksista ja uusia ideoita, miten 
digimainontaa voisi hyödyntää vieläkin paremmin.”



Toivomme ehdotuksemme johtavan 
yhteistyöhön. Vastaan mielelläni 
mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Tomi Kaitarinne
Director – Business & Technology
Founding Partner

050 3453 874
tomi.kaitarinne@kuuki.fi

• Tarjous pitää sisällään vaadittavat toimenpiteet 
edelle esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi

• Tarjous on voimassa 31.12.2020 saakka ja koskee 
vain Lahden kaupungin palvelusetelin 
kauttahankittavia palveluja

• Laskujen maksuaika on 14 vrk ja kaikkiin 
tarjouksessa mainittuihin hintoihin lisätään alv 24 
%. 

• Tämän tarjouksen ulkopuolisista töistä 
veloitamme 95 €/h. Isommat työt voimme 
toteuttaa hintaan 710 €/htp.


